
Stadgar för VoF Skåne 
 
Lokalavdelningen för Vetenskap och Folkbildning i Skåne län 
 
§1 Lokalavdelningen finns till för medlemmar i Vetenskap och folkbildning (VoF) i Skåne län. 
Syftet med lokalavdelningen är att bedriva mötesverksamhet, bevaka pseudovetenskap och 
anordna föreläsningar i enlighet med VoFs syfte. 
 
§2 Lokalavdelningens stadgar fastställs av VoF’s styrelse på förslag från lokalavdelningens 
årsmöte. Förändringar av stadgarna skall godkännas av minst två tredjedelar av antalet 
rötberättigade närvarande vid lokalavdelningens årsmöte. 
 
§3 Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Det ska hållas varje år innan mars 
månads utgång. Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller av VoFs nationella styrelse, 
eller om minst 10 medlemmar inom lokalavdelningen begär det skriftligen. Årsmöte kallas 
genom utlysande på VoFs hemsida minst tre veckor innan mötets genomförande. 
 
§4 Lokalavdelningens årsmöte ska, utöver övriga frågor, behandla: 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år. 
Eventuella motioner. 
Val av styrelse. 
Val av ordförande för lokalavdelningen. 
Val av revisor. 
Val av valberedning. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet samt anslås 
på VoFs hemsida. 
 
§5 Beslut fattas genom acklamation, såvida votering ej begärts. Vid lika röstetal har 
mötesordförande utslagsröst. Vid personval då fler kandidater än personer som skall väljas 
fattas alltid beslut genom votering. Vald är den person som erhållit flest röster, förutsatt att 
personens namn finns på minst hälften av de avgivna rösterna. Giltig röstsedel skall uppta max 
det antal personer som skall väljas. Vid lika röstetal i personval avgör lotten. 
 
§6 Styrelsen handhar lokalavdelningens verksamhet och ekonomi på grundval av dess stadgar 
och årsmötets beslut. Styrelsen skall inom sig välja en vice ordförande, en sekreterare samt en 
kassör. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två till fem övriga ledamöter 
och är beslutsmässig då minst tre ledamöter deltar i förannonserat möte. Samtliga beslut ska 
dokumenteras med justerade beslutsprotokoll.  
 
Ekonomin skall bokföras och alla verifikat ska sammanställas. 
 
§7 Revisorer ska granska styrelsens räkenskaper och verksamhet och tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet för denna. 
 
§8 Valberedningen ska bereda alla valfrågor till årsmötet förutom val till valberedning. 
Motkandidatur mot föreslagna kandidater under årsmötet är tillåtet. 



 
§9 Samtliga medlemmar i VoF i Skåne län har rätt att nominera till förtroendeuppdrag samt 
lämna in motioner till lokalavdelningens årsmöte. 
 
§10 Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut på årsmöte till vilket frågan har utlysts i 
möteskallelsen och med minst två tredjedelars majoritet, eller genom att VoFs styrelse så 
beslutar. Lokalavdelningens tillgångar tillfaller då VoF. 
 


